
  ١٣٩٢ماه  آبانبرنامه گروه بيهوشی 

                                                                                                                   
                                                                           

  د رضا فاضلدکتر محم    
                        مدیر گروه بيهوشی

ردی ف
   

 درمانگاه نقوی کارگر نژاد شبيه خوانی متينی ICU )٢(بهشتی  )١(بهشتی  روز

  چهارشنبه ١
 

 اهيم پوردکتر ابر دکتر ابراهيم پور دکتر حاج جعفری دکتر صحت دکتر فاضل دکتر حاج جعفری دکتر رجبی دکتر رضوی زاده

  پنجشنبه ٢
 

 -------------  -------------  -------------  دکتر صحت دکتر رجبی -------------  -------------  دکتر حاج جعفری

  جمعه ٣
 

 -------------  -------------  -------------  دکتر ابراهيم پور دکتر ابراهيم پور -------------  -------------  دکتر موسوی

  شنبه ۴
 

  دکتر ستوده دکتر رضوی زاده دکتر صحت دکتر فاضل دکتر موسوی دکتر رضوی زاده دکتر رجبی

  یکشنبه ۵
 

  موسویدکتر  -------------  دکتر ابراهيم پور دکتر رجبی دکتر رضوی زاده دکتر فاضل دکتر حاج جعفری

  دوشنبه ۶
 

  دکتر حاج جعفری دکتر ابراهيم پور دکتر صحت لدکتر فاض دکتر ابراهيم پور دکتر رضوی زاده دکتر ابراهيم پور

  دکتر حاج جعفری -------------  دکتر موسوی دکتر فاضل دکتر ستوده دکتر رجبی دکتر رضوی زاده سه شنبه ٧

  چهارشنبه ٨
 

  دکتر ستوده دکتر حاج جعفری دکتر صحت دکتر رضوی زاده موسویدکتر  دکتر حاج جعفری دکتر فاضل

 -------------  دکتر ابراهيم پور -------------  دکتر صحت دکتر حاج جعفری -------------  -------------  ر فاضلدکت پنجشنبه ٩

  جمعه ١٠
 

 -------------  -------------  -------------  دکتر حاج جعفری دکتر رضوی زاده -------------  -------------  دکتر فاضل

  دکتر حاج جعفری دکتر موسوی دکتر صحت دکتر رضوی زاده تر موسویدک دکتر رجبی دکتر ستوده شنبه ١١

  یکشنبه ١٢
 

  دکتر موسوی -------------  دکتر صحت دکتر فاضل دکتر رجبی دکتر حاج جعفری دکتر رضوی زاده

  دوشنبه ١٣
 

  پور دکتر ابراهيم دکتر حاج جعفری دکتر حاج جعفری دکتر رضوی زاده دکتر فاضل دکتر رجبی دکتر فاضل

  سه شنبه ١۴
 

  دکتر موسوی -------------  دکتر شيرزادی دکتر فاضل دکتر حاج جعفری دکتر رضوی زاده دکتر رجبی

  چهارشنبه ١۵
 

  دکتر حاج جعفری دکتر فاضل دکتر ستوده رجبیدکتر  دکتر فاضل دکتر رضوی زاده دکتر شيرزادی

  پنجشنبه ١۶
 

 -------------  دکتر فاضل -------------  دکتر حاج جعفری دکتر رضوی زاده - ------------ -------------  دکتر رجبی

 -------------  -------------  -------------  دکتر موسوی دکتر حاج جعفری -------------  -------------  دکتر ابراهيم پور جمعه ١٧

  شنبه ١٨
 

  دکتر ابراهيم پور دکتر فاضل دکتر صحت دکتر رجبی دکتر فاضل دکتر رضوی زاده دکتر حاج جعفری

  یکشنبه ١٩
 

  دکتر حاج جعفری -------------  دکتر صحت دکتر شيرزادی دکتر موسوی دکتر ستوده دکتر رجبی

  دکتر ابراهيم پور دکتر حاج جعفری دکتر شيرزادی دکتر رجبی دکتر حاج جعفری دکتر فاضل دکتر حاج جعفری دوشنبه ٢٠

  دکتر حاج جعفری -------------  دکتر موسوی دکتر رضوی زاده دکتر رجبی دکتر شيرزادی فاضل دکتر سه شنبه ٢١

  چهارشنبه ٢٢
 

 -------------  -------------  -------------  دکتر صحت دکتر رضوی زاده -------------  -------------  دکتر ستوده

  پنجشنبه ٢٣
 

 -------------  -------------  -------------  دکتر احسنی دکتر فاضل --- ---------- -------------  دکتر رضوی زاده

 -------------  -------------  -------------  دکتر ستوده دکتر ستوده -------------  -------------  دکتر رجبی جمعه ٢۴

  شنبه ٢۵
 

  دکتر موسوی دکتر فاضل دکتر صحت دکتر رجبی دکتر رضوی زاده دکتر فاضل دکتر رضوی زاده

  یکشنبه ٢۶
 

  دکتر شيرزادی -------------  دکتر صحت دکتر رضوی زاده دکتر ابراهيم پور دکتر رجبی دکتر فاضل

  دوشنبه ٢٧
 

  دکتر موسوی دکتر ابراهيم پور دکتر رجبی دکتر رضوی زاده دکتر ستوده دکتر شيرزادی دکتر ستوده

  سه شنبه ٢٨
 

  دکتر ستوده -------------  دکتر موسوی دکتر رجبی رضوی زادهدکتر  دکتر فاضل دکتر شيرزادی

  چهارشنبه ٢٩
 

  دکتر حاج جعفری دکتر رجبی دکتر ستوده دکتر شيرزادی دکتر موسوی دکتر فاضل دکتر رجبی

  پنجشنبه ٣٠
 

 -------------  ج جعفریدکتر حا -------------  دکتر ابراهيم پور دکتر فاضل -------------  -------------  دکتر رضوی زاده


